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Activities
COVID-19 ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် သတ်မှတ်သော
အများပြည်သူ အလုပ်ပတ
ိ ်ရက်များအတွင်း

လိုင်စင်ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားမှုများ အဆင်ပြေစေရန်
WFH စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေး

လတ်တလော ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသော COVID-19 ရောဂါ တတိယလှိုင်း ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်
ပထမအကြိမ်အဖြစ် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့မှ ၂၅ ရက်နေ့အထိ၊ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့မှ
သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့အထိ၊ တတိယအကြိမ်အဖြစ် သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့မှ ၈ ရက်နေ့အထိ ဆက်တိုက်ဖြစ်
သော ရက်သတ္တ ၃ ပတ်ကို တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း အများပြည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက်များ အဖြစ် ကြေငြာခဲ့
သည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေအထိ ဒုတိယနှင့် တတိယ
အကြိမ် ရက်သတ္တ ၂ ပတ်တွင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ အနေဖြင့်
လုပ်ငန်း ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် အလုပ်ဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုငကြေ
်
သော အသင်းဝင်
အထည်ချုပ်စက်ရုံများ သွင်းကုန်လိုင်စင် ထောက်ခံချက်၊ Country of Original (CO) ထောက်ခံချက်
လျှောက်ထားမှုများ အဆင်ပြေစရန် မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (MGMA) က Work
From Home စနစ်ဖြင့် စီစဥ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေး
နောက်ထပ် အများပြည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက်များ ထပ်တိုးသတ်မှတ်ဦးမည်ဆိုလျှင်လည်း MGMA က Work
From Home သို့မဟုတ် အလှညက
့် ျရုံးတက်စနစ်ဖြင့် ဆက်လက် စီစဥ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း အများပြည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက် သတ်မှတ်ကြေငြာချက် အမိန်ကြော်ငြာစာများ

ကုန်သွယ်မှုနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု မြန်ဆန်ရေး
ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောကိစ္စရပ်များ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း
လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အခြေအနေများတွင် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ အခက်
အခဲကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုများ
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မှန်ကန်မြန်ဆန်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၊ OSS ၊ MOS ၊ Custom ၊ Port ၊ MGMA ၊ MIA ၊ Bank နှင့်
UMFCCI မှ တာဝန်ရှိသူများသည် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ
၏ ဖြေလျှော့ ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊
လုပ်ငန်းများ သိရှိနိုင်စေရန် အချိန်နှင့် တပြေးညီ
အကြောင်းကြား ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် စပ်လျဥ်း၍
ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အလုပ်သမားလစာငွေ ထုတ်ယူ
ရန် ခက်ခကြ
ဲ န့်ကြာနေမှုအပေါ် အသင်း အနေဖြင့်
One-Stop-Service

(OSS)

မှတဆင့်

ကူညီ

ဆောင်ရွက် ပေးနေကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂလိက
ဘဏ်များ၊ OSS ၊ UMFCCI စသည့် အသင်းအဖွဲ့
များနှင့် လစဥ်တွေ့ဆုံလျှက် အသင်းဝင်များ၏ ဘဏ်
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာခက်ခဲများ ပြေလည်အောင် ညှိနှိုင်း
ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရကြေ
ှိ
ာင်း MGMA မှ ၂၀၂၁ ခု
နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက် ရက်စွဲပါ၊ အသင်းဝင်များသို့
အသိပေး အကြောင်းကြားစာ တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့
ပါသည်။
အသိပေးအကြောင်းကြားစာ ရယူရန်။

မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ ဟောင်ကောင်၊ ဂျပန် အထည်ချုပ်လပ
ု ်ငန်းရှင်အသင်းများ
နှင့် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်
COVID-19 ရောဂါ တတိယလှိုင်း ဖြစ်ပွားမှု ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေး ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်မှ ၂၅ ရက် အထိ
အများပြည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ သတ်မှတ်ခဲ့သော ရက်များတွင် စက်ရုံ၊
အလုပ်ရုံများ အတွက် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နှင့် ၂၄ ရက်များမှာ မနက်ပိုင်း ၄ နာရီ အလုပ်လုပ်ရမည့် စနေနေ့
များဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နှင့် ၂၂ ရက်တို့မှာ တစ်နေကုန် (၈ နာရီ) အလုပ်လုပ်ရမည့် အလုပ်လုပ်ရက်
များ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အများပြည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက် သတ်မှတ်ကြေငြာသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ
နှင့် စပ်လျဥ်း၍ အသင်းဝင် အထည်ချုပ်စက်ရုံများအကြား နားလည်မှုလွဲ၍ အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူမှုများ မဖြစ်
ပေါ်စေရန် MGMA မှ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် Online Virtual စနစ်ဖြင့် အရေးပေါ် အစည်းအဝေးပြုလုပ်
ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးကို MGMA မှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်၊ အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ
တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ ဟောင်ကောင်၊ ဂျပန် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင် အသင်းများမှ အကြီးအကဲ တာဝန်ရှိ
သူများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ လုပ်ငန်းရှင် ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးတွင်
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MGMA အထွေထွေအတွင်းရေးမှူ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ် မှ အများပြည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက် သတ်မှတကြေ
်
ငြာခြင်း
နှင့် စပ်လျဥ်း၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ပြီး မေးမြန်း သည်များကိုလည်း ဖြေကြားပေးခဲ့သည်။

MGMA-AVE ပရောဂျက် အကျိုးသက်ရောက်မှု ပြန်လည် စမ်းစစ်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MGMA) နှင့် Foreign Trade Association of German
Regailers (AVE) တို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ၂၀၁၉-၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ
တိုးတက်ရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပြန်လည်စမ်းစစ်ရန်အတွက် MGMA နှင့်
AVE တို့အကြား စီမံကိန်းအကျိုးသက်ရောက်မှု ပြန်လည်စမ်းစစ်ခြင်း အစည်းအဝေးများကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊
ဇူလိုင်လ ၇ ရက်မှ ၁၆ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးများ Online Virtual စနစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့
ပြီး MGMA အလုပ်အမှုဆောင် စီမံခန့်ခွဲရေး ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ Steering Committee အဖွဲ့ဝင်များ၊ မန်နေ
ဂျင်းဒါရိုက်တာ၊ MGHRDC Training Centre ၊ ရုံးအဖွဲ့ဝင်များ၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ သက်ဆိုင်ရာ
ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် AVE Project Evaluation Team တို့အကြား ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်
အတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်များ၊ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းကဏ္ဍ အခြေအနေနှင့်
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆက်လက် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

Resource Centre တည်ထောင်ခြင်းအတွက်
အထည်အလိပ်နှင့် ဖက်ရှင် သင်တန်းကျောင်း (TaF.tc) နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှာ သွင်းကုန်များတိုးမြှင့်ရေးဗဟို (CBI) နှင့် MGMA တို့အကြား ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအရ ဆောင်ရွက်သည့် Resource Centre တည်ဆောက်တပ်ဆင်ခြင်း
လုပ်ငန်းများအတွက် MGMA မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ၊ ရုံးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အထည်အလိပ်နှင့် ဖက်ရှင်
သင်တန်းကျောင်း (Textile and Fashion Training Centre - TaF.tc) တို့ Online Virtual စနစ်ဖြင့် တွေ့ဆုံ၍
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၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ နှင့် ဇူလိုင်လများအတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ MGMA ၏
သင်တန်းကျောင်း MGHRDC တွင် Resource Centre ဟုခေါ်တွင်သည့် အထည်အလိပ်နှင့် လုပ်ငန်းရှာဖွေမှု
စင်တာတစ်ခု တည်ထောင်နိုင်ရန် CBI က ကူညီပံ့ပိုးပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးတွင် Resource
Centre တွင် ခင်းကျင်းပြသမည့် အထည်စ နမူနာများ၊ တွဲဖက်တပ်ဆင်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောက်ရှိခြင်း၊
ပစ္စည်းများ အမှတ်အသားတပ်ခြင်းနှင့် အချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ သင်တန်းပို့ချနိုင်ရေးနှင့် ရှေ့ဆက်
လုပ်ငန်းစဥ်များကို ဆွေးနွေးခဲကြ
့ သည်။

အလုပ်သမားလစာ ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ရေး ဆက်လက်ကူညီဆောင်ရွက်
မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MGMA) သည် အသင်းဝင်စက်ရုံများ အလုပ်သမားလစာ
ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ရန် One-Stop-Service (OSS) နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ
ဇူလိုင်လ အတွင်း ရုံးဝန်ထမ်းများ နေမကောင်းဖြစ်ကြသဖြင့် ခေတ္တရပ်နားထားခဲ့ရပါသည်။ ယခုအခါ
ဝန်ထမ်း တချို့ ပြန်လည်သက်သာလာပြီဖြစ်၍ အသင်းဝင်စက်ရုံများ အလုပ်သမားလစာ ငွေသားထုတ်ယူ
နိုင်ရေး One-Stop-Service (OSS) နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆက်လက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့
ကြောင့် စက်ရုံများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာလအတွက် အလုပ်သမားလစာငွေသား ထုတ်ယူနိုင်ရန် အချက်
အလက်များကို managingdirector@myanmargarments.org အီးမေးလ်သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ထိ့အ
ု ပြင် စက်ရုံများ အနေဖြင့် (OSS) နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်၍ oss.fgllid.ygn@gmail.com သို့လည်း
admin@umfcci.com.mm အီးမေးလ်အား CC ခံ၍ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
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News
MGMA အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ၍

ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးကောက်တင်မြှောက်
မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (MGMA) ၏ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ရွေးကောက်
တင်မြှောက်ပွဲကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် Online Virtual စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယင်းရွေးကောက်ပွဲကို ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလုပ်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း UMFCCI က ဖွဲ့စည်းသည့်
ရွေးကောက်ပွဲ ကြီးကြပ်ရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့က ကြီးကြပ်ဆောက်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ၂၀၂၁-၂၀၂၄ ခုနှစ် အတွက်
ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် နှင့် အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်ခဲ့သည်။
MGMA Central Executive/Executive Committee Members (2021-2024)
No.

Name

Position

Phone No.

Email

1.

U Myint Soe

Chairman

09 51 53 726

umyintsoe.chindwin@gmail.com

2.

U Kyaw Win

Vice-Chairman

09 51 24 788

gkwtan@gmail.com

3.

Dr. Aung Win

Vice-Chairman

09 51 95 781

doctoraungwin@gmail.com

4.

Daw Khine Khine Nwe

Secretary General 09 50 13 329

rosaline429@gmail.com

5.

U Sai Maung

Joint Secretary

09 97 870 0888

rwtsai2@gmail.com

6.

U Kyin Tun

Joint Secretary

09 500 43 61

ukyintun@gmail.com

7.

Daw Htay Htay Aye

Treasurer

09 51 48 761

htayhtayaye333@gmail.com

8.

U Thein Pe Win

Voluntary Audit

09 510 34 24

theinpewin08@gmail.com

9.

U Aung Myo Hein @ Eddie

CEC Member

09 51 30 285

aungmyohein1983@gmail.com

10.

Dr. Khin Maung Aye

CEC Member

09 777797777

kma@latwar.com

11.

Dr. Min Gaung Oo @ Ricky

CEC Member

09 776677778

ricky.lavinia@gmail.com

12.

U Tun Tun @ Tun Aung

CEC Member

09 51 72 532

tun.unity@gmail.com

13.

Daw Aye Aye Han

CEC Member

09 500 80 66

aah.creators@gmail.com

14.

Daw Khin Khin Kyi

CEC Member

09 500 85 29

missyangs@gmail.com

15.

U Kyaw Soe Linn

CEC Member

09 960 488 455

kyawsoelin88@gmail.com

16.

Daw Yin Yin Moe

EC Member

09 500 37 14

hlayinmoe2@gmail.com

17.

Daw Kyin Aye

EC Member

09 42 11 81 266

kyinaye1210@gmail.com

18.

Day Yin Yin Htay

EC Member

09 51 59 239

yinyinhtaych@gmail.com

19.

U Zaw Lin Latt

EC Member

09 431 91 877

aungsigarment@gmail.com

20.

Daw Nan Ngwe Kyu

EC Member

09 762 762 999

veaopel.mm@gmail.com

21.

Daw Li Li San

EC Member

09 51 21 171

yin.pgo1@gmail.com

22.

U San Yu @ U Maung Maung EC Member

09 51 48 002

mr.stevenmaungmaung1@gmail.com

23.

U Wai Yan @ Ye Khant

EC Member

09 78 568 1081

yekhant@starsandargarment.com

24.

Daw Kyway Kyway Zin

EC Member

09 500 69 16

kyway@maple.com.mm

25.

Daw Lay Lay Mon

EC Member

09 444 041 395

laymon.mdy@gmail.com
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COVID-19 ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ ပို့စ်တာများ

WHO Myanmar COVID 19 Info - Viber Community မှ အသိပညာပေးပို့စ်တာတချို့စုစည်းဖော်ပြခြင်း
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Labour Law
အလုပ်ခန့်ထားမှု ရပ်စဲခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမား ဥပဒေတွင် အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ခြင်း၊ အလုပ်မှရပ်စဲခြင်းနှင့် ထုတ်ပယ်ခြင်းတို့
အတွက် "အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်စာချုပ်" ပုံစံ၊ အပိုဒ် (၁၅) နှင့် (၁၆) တို့တွင် ရေးသား
ထားသည်။ ထိ့ုကြောင့် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအကြား အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်
စာချုပ် ချုပ်ဆိုလိုက်သောအခါ ယင်းရေးသားချက်များက ဥပဒေကဲ့သို့ စည်းနှောင်အားရှိသော ပြဌာန်းချက်
များဖြစ်လာသည်။
အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ခြင်း
အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် စာချုပ်ပါ အချက်များအရ အလုပ်မှနှုတ်ထွက်လိုသော အလုပ်
သမားသည် အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် စီမံအုပ်ချုပ်သူထံသို့ အနည်းဆုံး တစ်လကြိုတင်၍
အကြောင်းကြားရမည် ဖြစ်သည်။ အလုပ်ရှင်မှ အလုပ်ရပ်စဲမှုနစ်နာကြေးပေးရန်မလိုဘဲ အလုပ်သမားရရန်ရှိ
သော အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်ရက်များအတွက် လုပ်ခကျန်ငွေနှင့် လုပ်သက်ခွင့်ကို ခံစားခွင့်ပေးပြီး
အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရမည်။ ထို့သို့ အလုပ်မှ တရားဝင်နှုတ်ထွက်ရာတွင် အလုပ်သမားသည် မိမိအား
ထုတ်ပေးထားသော လစာကတ်၊ ဝန်ထမ်းကတ်၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းနှင့် ကိရိယာများကို ပြန်လည်ပေးအပ်ရ
မည့်အပြင် မိမိတာဝန်ယူထားသော စာရင်းများ၊ ငွေကြေးများ၊ ပစ္စည်းများကို အလုပ်ရှင်ထံသို့ စနစ်တကျ
လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရမည်။
လက်တွေ့အားဖြင့် အလုပ်သမား၏ သဘောဆန္ဒအရ အလုပ်မှနှုတ်ထွက်လျှင် တစ်လ ကြိုတင် အကြောင်း
ကြားသည်ဖြစ်စေ၊ မကြားသည်ဖြစ်စေ အငြင်းပွားမှုဖြစ်လေ့မရှိကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သို့သော် အလုပ်ရှင်
က အလုပ်သမားအား အလုပ်မှရပ်စဲခြင်းနှင့် ထုတ်ပယ်ခြင်း ကိစ္စများတွင်တော့ အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ပွားလေ့
ရှိသည်။ အလုပ်မှရပ်စဲခြင်း၊ ထုတ်ပယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများမှာ အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုများ
အားလုံး၏ ရာခိုင်နှုန်း အများဆုံးဖြစ်သည်။
အလုပ်မှ ရပ်စဲခြင်းနှင့် ထုတ်ပယ်ခြင်း
အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားအား အလုပ်ရပ်စဲသည့်အခါ ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် မှတ်တမ်းမှတ်
ရာများ ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီး ရုံးအမိန့်စာဖြင့် အလုပ်ရပ်စဲရသည်။ ရုံးအမိန့်စာကို အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ်
အလုပ်ရှင် ကိုယ်စားလှယ် တာဝန်ရှိသူက လက်မှတ်ထိုးပြီး အလုပ်သမားအား ပေးရသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်
ရန်ကိစအ
္စ ားလုံးကို အလုပ်ရှင်ကသာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်စာချုပ်တွင် သာမန်ပြစ်မှု စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကြီးလေးသော
ပြစ်မှု စည်းကမ်းချက်များကို နောက်ဆက်တွဲ (က) နှင့် (ခ) အဖြစ် ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုထားသည်။ သာမန်
ပြစ်မှု စည်းကမ်းချက်ကို ကျူးလွန်ခြင်းအတွက် အလုပ်သမားအား ပထမအကြိမ် စာဖြင့်သတိပေး၊ ဒုတိယ
စာဖြင့်သတိပေး၊ တတိယအကြိမ် ဝန်ခံကတိလက်မှတ်ရေးထိုးစေပြီးနောက် စတုတ္ထအကြိမ် ထပ်မံကျူးလွန်
လျှင် အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားအား နစ်နာကြေးပေးရန်မလိုဘဲ အလုပ်မှရပ်စဲနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်
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သာမန်ပြစ်မှုတစ်ခု ကျူးလွန်ပြီးနောက် ၁၂ လအတွင်း နောက်ထပ်ပြစ်မှုတစ်စုံတစ်ရာ ထပ်မံကျူးလွန်ခြင်း
မရှိလျှငဖြ
် စ်စေ၊ တတိယအကြိမ်ကျူးလွန်ပြီးနောက် ၁၂ လအတွင်း ထပ်မံကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိလျှင်ဖြစ်စေ ထို
ကျူးလွန်ခဲ့သော ပြစ်မှုအားလုံးကို အလုပ်ရှင်မှ ချေဖျက်ပေးရမည်။
နောက်ဆက်တွဲ (ခ) အဖြစ် ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုထားသော ကြီးလေးသောပြစ်မှု စည်းကမ်းချက်ကို အလုပ်
သမားက တစ်ကြိမ်ကျူးလွန်ရုံဖြင့် အလုပ်ရှင်သည် ယင်းအလုပ်သမားအား နစ်နာကြေးပေးရန် မလိုဘဲ
အလုပ်မှ ချက်ချင်းထုတ်ပယ်နိုင်သည်။
အလုပ်သမားဘက်မှ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းမရှိသောကိစ္စတွင် အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားအား တည်
ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဥ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ တစ်လကြိုတင် အကြောင်းကြား၍ သတ်မှတ်ထား
သော နစ်နာကြေးပေးပြီး အလုပ်မှရပ်စဲရမည်။ သို့သော် ဥပဒေ ပြဌာန်းချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ဆန့်
ကျင်၍ အလုပ်ထုတ်ခြင်းမျိုး မဖြစ်ရန်လိုသည်။
လုပ်သားအင်အား လျှော့ချခြင်း၊ အလုပ်သမားအား အလုပ်မှရပ်စဲခြင်းတို့အတွက် အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်
သမား အဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်စားလှယ်၊ အလုပ်သမားရေးရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ၏ ကိုယ်စားလှယ်
တို့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

Membership Updates
NEW MEMBERS in July 2021
Number of New Factories in July, 2021
Country

No. of Factories

Myanmar
Total

Status

Country

MEMBERSHIP UPDATE AS OF JULY 2021
No. of Factories

Myanmar

64

China

261

Korea

56

Japan

17

Others

24

Joint Venture

26

Active (Local, Sub-Con, Market, Inspection, Textile

42

Total (Active)

490

Grand Total

742

Active
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